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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ 

НАКАЗ 
 

«__» _________ 2020                                м.Київ                                 № _____ 

 

Про затвердження Змін до Порядку проведення  

зовнішнього незалежного оцінювання  

результатів навчання, здобутих на основі  

повної загальної середньої освіти 

 

Відповідно до частини четвертої статті 47 Закону України «Про освіту», 

Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу 

якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 

серпня 2004 року № 1095 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 

08 липня 2015 року № 533), пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки 

України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 

2014 року № 630, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити Зміни до Порядку проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої 

освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 

2017 року № 25, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 січня 2017 

року за № 118/29986, що додаються. 

 

2. Директорату шкільної освіти (Осмоловський А.) забезпечити подання 

цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію 

до Міністерства юстиції України. 

 

3. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та 

інформаційних технологій (Єрко І.) зробити відмітки у справах архіву. 

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

Мандзій Л. 

 

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

 

Т. в. о. Міністра                                                                    Сергій ШКАРЛЕТ 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства освіти і науки України 

___ ___________ 2020 року № ______ 

 

ЗМІНИ 

до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів 

навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти 

 

1. Підпункт 9 пункту 4 розділу ІІ після слова «відповіддю» доповнити 

словами «та завдань відкритої форми з короткою письмовою відповіддю». 
 

2. У розділі ІІІ: 

1) підпункт 3 пункту 1 викласти в такій редакції: 

«3) проходження зовнішнього оцінювання: 

з установленої Міністерством освіти і науки України кількості навчальних 

предметів за рахунок коштів державного бюджету; 

понад встановлену Міністерством освіти і науки України кількість 

навчальних предметів за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб у порядку, 

встановленому Міністерством освіти і науки України;»; 
 

2) пункт 2 доповнити новим підпунктом 9 такого змісту: 

«9) дотримуватися запроваджених протиепідемічних заходів під час 

проходження зовнішнього оцінювання у разі перебування в пункті зовнішнього 

оцінювання, розташованому на території, на якій у порядку, визначеному 

законодавством, встановлено карантин.»; 
 

3) у пункті 4 цифри «3, 4» замінити цифрами «3, 4, 9»; 
 

4) у пункті 5: 

абзац перший після слів «роботи з» доповнити словами «української 

мови,»; 

підпункт 2 після слова «(професійно-технічної),» доповнити словами 

«фахової передвищої,». 
 

3. У розділі ІV: 

1) абзац п’ятий підпункту 2 пункту 2 після слова «(професійно-технічної),» 

доповнити словами «фахової передвищої,»; 
 

2) у підпункті 5 пункту 3: 

після слів «балів з» доповнити словами «української мови,»; 

слово «атестат» замінити словом «документ»; 
 

3) пункт 5 викласти в такій редакції: 

«5. Особа, яка бажає взяти участь у зовнішньому оцінюванні, має 

сформувати реєстраційну картку, скориставшись спеціальним сервісом, 

розміщеним на вебсайті Українського центру, зазначивши такі дані: 

1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності); 
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2) число, місяць і рік народження; 

3) тип, серію (за наявності) та номер документа, на підставі якого 

здійснюється реєстрація; 

4) номери контактних телефонів; 

5) поштову адресу, за якою особі може бути надіслана офіційна 

кореспонденція; 

6) категорію випускника; 

7) відомості про: 

заклад освіти ‒ для випускників системи середньої освіти поточного 

навчального року; 

клас, у якому навчається особа, ‒ для випускників закладів загальної 

середньої освіти поточного навчального року; 

освітньо-кваліфікаційний рівень, що здобуває особа, ‒ для учнів (слухачів, 

студентів) закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, 

вищої освіти, які здобудуть повну загальну середню освіту в поточному 

навчальному році; 

здобуття повної загальної середньої освіти ‒ для випускників минулих 

років; 

8) перелік навчальних предметів, вибраних для проходження зовнішнього 

оцінювання, із зазначенням (за наявності) рівня складності завдань 

сертифікаційної роботи; 

9) назви навчальних предметів, з яких особі буде встановлено результати 

зовнішнього оцінювання за: 

критеріальною шкалою 1 ‒ 12 балів (оцінки за державну підсумкову 

атестацію за освітній рівень повної загальної середньої освіти); 

рейтинговою шкалою 100 – 200 балів (для визначення конкурсного бала 

під час відбору осіб, які вступають на навчання до закладів освіти для отримання 

ступеня фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, бакалавра 

(магістра і спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного 

спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти); 

10) інформацію про населений пункт, де перебуватиме особа в дні 

проведення зовнішнього оцінювання (для випускників минулих років, 

випускників поточного навчального року закордонних закладів освіти); 

11) назву мови корінного народу або національної меншини, якою особа 

бажає отримати завдання сертифікаційної роботи (у разі потреби); 

12) номер і дату медичного висновку (для осіб з особливими освітніми 

потребами); 

13) адресу електронної пошти та регіональний центр, у зоні 

обслуговування якого буде проходити зовнішнє оцінювання (для осіб, які не 

можуть зазначити відповідну поштову адресу в Україні, з числа осіб, які 

проживають або навчаються за кордоном, або осіб з неконтрольованої 

території).»; 
 

4) пункт 14 доповнити новим підпунктом 5 такого змісту: 
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«5) інші матеріали, визначені регіональним центром (у разі потреби).»; 
 

5) абзац четвертий пункту 20 після слова «картку» доповнити словами та 

цифрами «, сформовану та оформлену згідно з вимогами до пунктів 5, 6 цього 

розділу»; 
 

6) підпункт 1 пункту 24 після слова «картку» доповнити словами та 

цифрами «та оформити її згідно з вимогами до пунктів 5, 6 цього розділу». 
 

4. У розділі V: 

1) у пункті 7 слова «загальної середньої, професійної (професійно-

технічної), вищої» виключити; 
 

2) абзац другий пункту 16 після слова «завчасно» доповнити словами «до 

початку допуску учасників зовнішнього оцінювання, встановленого 

регламентом роботи пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання».  
 

5. У розділі VІ: 

1) пункт 2 після слова «комісій» доповнити словами «(крім осіб, які 

реєструються в додатковий період реєстрації)»; 
 

2) пункт 6 після слів «з урахуванням дня проведення» доповнити словами 

«та часу, необхідного на її доставку до регіонального центру»; 
 

3) після пункту 6 доповнити розділ новим пунктом 7 такого змісту: 

«7. Інформація про рішення регламентної комісії щодо допуску/недопуску 

особи до участі в додатковій сесії зовнішнього оцінювання: 

1) надсилається в індивідуальному конверті за підсумками обробки 

реєстраційних документів – для осіб, які подавали відповідну заяву в основний 

період реєстрації (перереєстрації); 

2) розміщується на інформаційній сторінці учасника зовнішнього 

оцінювання, створеній на вебсайті Українського центру, доступ до якої 

здійснюється за номером Сертифіката та PIN-кодом, зазначеним у ньому, – для 

осіб, які подавали відповідну заяву протягом п’яти робочих днів з дня 

проведення основної сесії зовнішнього оцінювання з певного навчального 

предмета.» 

У зв’язку з цим пункти 7, 8 вважати пунктами 8, 9 відповідно. 
 

6. У розділі VІІ: 

1) підпункт 1 пункту 1 викласти в такій редакції: 

«1) для визначення конкурсного бала під час відбору осіб, які вступають 

на навчання до закладів фахової передвищої, вищої освіти для отримання 

ступеня фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, бакалавра 

(магістра і спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного 

спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти;»; 
 

2) пункти 2, 3 викласти в такій редакції: 

«2. Результатом зовнішнього оцінювання є кількісна оцінка рівня 
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навчальних досягнень учасника зовнішнього оцінювання. Результати 

зовнішнього оцінювання визначаються за: 

1) рейтинговою шкалою 100 ‒ 200 балів ‒ для учасників зовнішнього 

оцінювання, які подолали поріг «склав/не склав»  (за виконання завдань/частини 

завдань сертифікаційної роботи (групи однакових завдань різних 

сертифікаційних робіт), визначених Міністерством освіти і науки України); 

2) критеріальною шкалою 1 ‒ 12 балів ‒ для учасників зовнішнього 

оцінювання з числа випускників системи середньої освіти поточного 

навчального року, які проходять державну підсумкову атестацію у формі 

зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета. 

3. Визначення результатів зовнішнього оцінювання з навчального 

предмета (сесії) передбачає такі етапи: 

1) ухвалення ключів відповідей та схем оцінювання завдань відкритої 

форми з розгорнутою відповіддю та/або завдань відкритої форми з короткою 

письмовою відповіддю (за їх наявності); 

2) здійснення експертної оцінки завдань сертифікаційної роботи та 

підготовка висновків щодо порога «склав/не склав» (для сертифікаційних робіт, 

за підсумками виконання яких передбачено встановлення результатів за 

рейтинговою шкалою 100 – 200 балів); 

3) комп’ютерна обробка закодованих сертифікаційних робіт, а також 

документів пункту зовнішнього оцінювання; 

4) перевірка екзаменаторами завдань відкритої форми з розгорнутою 

відповіддю та/або завдань відкритої форми з короткою письмовою відповіддю 

(за їх наявності) в закодованих сертифікаційних роботах; 

5) розгляд виявлених у ході обробки сертифікаційних робіт, документів 

пунктів зовнішнього оцінювання, фактів, що можуть вплинути на результат 

зовнішнього оцінювання; 

6) визначення тестового(их) бала(ів) кожного учасника зовнішнього 

оцінювання; 

7) встановлення порога «склав/не склав» та, за потреби, адаптивного 

порога «склав/не склав»; 

8) розроблення та затвердження таблиці(ць) відповідності тестових балів 

рейтинговій оцінці (далі ‒ таблиця за шкалою 100 ‒ 200 балів) (для 

сертифікаційних робіт, за підсумками виконання яких передбачено встановлення 

результатів за рейтинговою шкалою 100 – 200 балів); 

9) ухвалення таблиці(ць) відповідності тестових балів критеріальній оцінці 

(далі ‒ таблиця за шкалою 1 ‒ 12 балів) (для сертифікаційних робіт, за 

підсумками виконання яких передбачено встановлення результатів за 

критеріальною шкалою 1 – 12 балів); 

10) переведення тестових балів у рейтингові оцінки (за шкалою 100 ‒ 200 

балів) та/або критеріальні оцінки (за шкалою 1 ‒ 12 балів); 

11) персоналізація (декодування) сертифікаційних робіт учасників 

зовнішнього оцінювання; 

12) оголошення результатів зовнішнього оцінювання.»; 



ПРОЄКТ 

 
 

3) пункт 4 після слова «відповіддю» доповнити словами «, схеми 

оцінювання завдань відкритої форми з короткою письмовою відповіддю»; 
 

4) пункт 7 після слова «відповіддю» доповнити словами «та завдань 

відкритої форми з короткою письмовою відповіддю»; 
 

5) пункт 8 після слова «відповіддю» доповнити словами «, завдань 

відкритої форми з короткою письмовою відповіддю (за наявності)»; 
 

6) пункт 14 викласти в такій редакції: 

«14. Визначення тестового бала кожного учасника зовнішнього 

оцінювання здійснюється після завершення комп’ютерної обробки 

сертифікаційних робіт, оцінювання екзаменаторами завдань (за потреби), 

обробки відповідних документів пунктів зовнішнього оцінювання, розгляду 

клопотань регламентних комісій. 

Тестовий бал ‒ це арифметична сума балів за відповіді на завдання 

сертифікаційної роботи, що визначається шляхом додавання балів, отриманих у 

процесі зіставлення відповідей на завдання сертифікаційної роботи з ключами 

відповідей, а також балів, отриманих за виконання завдань відкритої форми 

з розгорнутою відповіддю та/або завдань відкритої форми з короткою 

письмовою відповіддю (за наявності). 

Визначення тестового бала здійснюється на основі схем нарахування балів 

за виконання завдань сертифікаційної роботи, розроблених Українським 

центром для відповідного навчального предмета, та схем оцінювання завдань 

відкритої форми з розгорнутою відповіддю і схем оцінювання завдань відкритої 

форми з короткою письмовою відповіддю (за наявності відповідних завдань), 

ухвалених предметною фаховою комісією з урахуванням критеріїв оцінювання 

завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю та з урахуванням критеріїв 

оцінювання завдань відкритої форми з короткою письмовою відповіддю, 

розроблених Українським центром для відповідного навчального предмета.»; 
 

7) абзаци третій, четвертий пункту 15 викласти в такій редакції: 

«Для забезпечення адаптації процедури переведення тестових балів, 

отриманих особами з особливими (мовними) освітніми потребами за виконання 

завдань сертифікаційної роботи з української мови, української мови і 

літератури, у рейтингові оцінки експертна комісія з визначення рейтингової 

оцінки одночасно з установленням порога «склав/не склав» з української мови, 

української мови і літератури встановлює також адаптивний поріг «склав/не 

склав» із цих навчальних предметів (рейтингова оцінка з української мови, 

української мови і літератури встановлюється лише тим особам з особливими 

(мовними) освітніми потребами, які подолали адаптивний поріг 

«склав/не склав»). 

Адаптивний поріг «склав/не склав» з української мови, української мови і 

літератури:»; 
 

8) у пункті 16: 
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абзац перший викласти в такій редакції: 

«16. З урахуванням установленого(их) порога(ів) «склав/не склав» 

здійснюється генерування таблиці(ць) за шкалою 100 ‒ 200 балів.» 

в абзаці другому слова та цифри «Вимог до методики переведення 

тестових балів, отриманих учасниками зовнішнього незалежного оцінювання за 

виконання завдань сертифікаційної роботи, у рейтингові оцінки (за шкалою 100 

‒ 200 балів)»  замінити словами та цифрами «Вимог до методики переведення 

тестових балів, отриманих учасниками зовнішнього незалежного оцінювання за 

виконання  завдань/частини завдань сертифікаційної роботи (групи однакових 

завдань різних сертифікаційних робіт), у рейтингові оцінки (за шкалою 100 ‒ 200 

балів)»; 
 

9) підпункт 1 пункту 21 після слова «мови» доповнити словами «, 

української мови»; 
 

10) підпункт 2 пункту 23 після слова «відповіддю» доповнити словами «, 

схеми оцінювання завдань відкритої форми з короткою письмовою відповіддю»; 
 

11) в абзаці другому пункту 24 слова «загальної середньої, вищої» 

виключити. 
 

7. У розділі VІІІ: 

1) абзац п’ятий пункту 14 після слова «відповіддю» доповнити словами 

«та/або завдань відкритої форми з короткою письмовою відповіддю»; 
 

2) підпункт 2 пункту 19 після слова «відповіддю» доповнити словами 

«та/або завдань відкритої форми з короткою письмовою відповіддю (за 

наявності)»; 
 

3) у пункті 24 слова «не пізніше ніж через п'ять робочих днів із дня 

отримання» замінити словами «протягом п’яти робочих днів із дня отримання 

(розміщення на інформаційній сторінці учасника зовнішнього оцінювання – за 

підсумками розгляду заяви щодо участі в додатковій сесії)». 
 

8. У додатках до Порядку: 

1) у додатку 1: 

в абзаці четвертому слово «ініціалів» замінити словом «ініціала(ів)»; 

абзац десятий після слів «по батькові» доповнити словами «(за наявності)»; 

абзац дванадцятий після слова «(професійно-технічної)» доповнити 

словами «, фахової передвищої»; 

абзац тринадцятий викласти в такій редакції: 

«3) інформація про проходження зовнішнього незалежного оцінювання 

(перелік навчальних предметів, з яких особа бажає пройти зовнішнє незалежне 

оцінювання із зазначенням (за наявності) рівня складності завдань 

сертифікаційної роботи; мова національної меншини, якою особа бажає 

отримати завдання сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного 

оцінювання; назви навчальних предметів, з яких особі буде зараховано 
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результати зовнішнього незалежного оцінювання за рейтинговою шкалою 100 – 

200 балів та/або критеріальною шкалою 1 ‒ 12 балів; інформація про населений 

пункт, з урахуванням якого визначатиметься місце проходження тестувань 

(місцезнаходження закладу освіти, у якому навчається особа, ‒ для осіб, які 

проходитимуть державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання; населений пункт, де перебуватиме особа у дні 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання, – для інших осіб);»; 
 

2) у тексті додатку 2 слова та цифри «02 грудня 2015 року № 1276-р» 

замінити словами та цифрами «07 лютого 2018 року № 79-р»; 
 

3) додаток 3 викласти в такій редакції: 
 

«Додаток 3 

до Порядку проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання результатів 

навчання, здобутих на основі повної 

загальної середньої освіти 

(підпункт 3 пункту 2 розділу IV) 

Кутовий штамп 

закладу освіти 

 
(у разі відсутності в закладі освіти кутового 

штампа довідка оформлюється на офіційному бланку) 

  

Довідка 

Видана ________________________________________________________ 
                                                                           (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) 

про те, що він (вона) здобуває повну загальну середню освіту в ___________ 

__________________________________________________________________ 

                                              (найменування закладу освіти) 

Очікувана дата здобуття повної загальної середньої освіти: 

______________          ___________ 
                  (місяць)                                            (рік) 

Довідка видана для подання до ________________ регіонального центру 

оцінювання якості освіти для реєстрації для участі в зовнішньому незалежному 

оцінюванні та засвідчує, що особа (вказати потрібне): 

   навчається у закордонному закладі освіти  

   не проходить державної підсумкової атестації у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання у випадках, передбачених законодавством України 

____________________                        _________                 _________________ 
   (посада керівника закладу освіти)                              (підпис)                                          (ініціали, прізвище) 

 

        М. П. (за наявності)»; 

 



ПРОЄКТ 

 

 

 

 

 

 
 

4) додаток 4 викласти в такій редакції: 
 

«Додаток 4 

до Порядку проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання результатів 

навчання, здобутих на основі повної 

загальної середньої освіти 

(підпункт 1 пункту 9 розділу IV) 

Кутовий штамп 

закладу освіти 

  
(у разі відсутності в закладі освіти кутового 

штампа список оформлюється на офіційному бланку) 

_______________________ 

регіональний центр  

оцінювання якості освіти 
 

  

 

СПИСОК 

осіб, які проходитимуть державну підсумкову атестацію за освітній рівень 

повної загальної середньої освіти у формі зовнішнього незалежного 

оцінювання 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
                                                                              (найменування закладу освіти) 

Тип закладу освіти:  _________________________________________________ 
(заклад загальної середньої освіти, заклад професійної (професійно-технічної) освіти, 

заклад фахової передвищої освіти, заклад вищої освіти ‒ зазначити потрібне) 

№ 

з/п 

Прізвище, 

ім’я,  

по батькові 

(за наявності) 

Номер 

реєстраційної 

картки 

Назви навчальних предметів, 

результати зовнішнього незалежного 

оцінювання з яких зараховуються як 

оцінки за державну підсумкову 

атестацію (із зазначенням (за 

наявності) рівня складності завдань 

сертифікаційної роботи  та/або рівня 

вивчення (за потреби)) 

 

Комплекти реєстраційних документів у кількості _______ додаються. 

Директор 
               __________ 
                                (підпис) 

_________________________ 
                  (ініціали, прізвище) 
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             М. П. (за наявності)»; 

 

 

 

  

5) додаток 5 викласти в такій редакції: 

«Додаток 5 

до Порядку проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання результатів 

навчання, здобутих на основі повної 

загальної середньої освіти 

(підпункт 2 пункту 14 розділу IV) 

 

Реєстраційне повідомлення  

учасника зовнішнього незалежного оцінювання 

 

Вас зареєстровано для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні (далі – 

ЗНО) _____ року. 

Доступ до сторінки, яку створено для Вас на сайті УЦОЯО, здійснюється за 

номером та PIN-кодом Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.  

До бази даних УЦОЯО внесено такі відомості:  

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) ______________________________ 

дата народження ____________________________ 

документ, на підставі якого здійснено реєстрацію________________________ 
                                                                                                                                            (назва, серія(за наявності), номер) 

номер контактного телефону _____________________ 

електронна пошта ______________________________ 

адреса для надсилання офіційної кореспонденції ________________________ 

найменування закладу освіти (зазначається для учнів (слухачів, студентів) 

закладів освіти, які здобудуть повну загальну середню освіту в поточному 

навчальному році) _________________________________________________ 

клас (зазначається для учнів (слухачів, студентів) закладів освіти, які 

здобудуть повну загальну середню освіту в поточному навчальному 

році)____________ 

населений пункт, з урахуванням якого буде визначено місце проходження 

тестувань (місцезнаходження закладу освіти, у якому навчається особа, ‒ для 

осіб, які проходитимуть державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання; населений пункт, де перебуватиме особа у дні 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання, – для інших 

осіб)______________________________________________________________ 

номер і дата медичного висновку про необхідність створення особливих умов 

для проходження ЗНО (для осіб з особливими освітніми потребами) _______ 

У таблиці зазначено навчальні предмети, які Ви вибрали для проходження ЗНО:  
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Назва навчального 

предмета*  

Мова, якою буде 

надано завдання 

сертифікаційної 

роботи** 

Встановлення результатів  

за шкалою 

100 – 200  

балів  

(рейтингова)*** 

1 – 12  

балів 

(критеріальна)**** 

    

    

    

    

    

 

____________ 

* Окрім назви навчального предмета, у разі наявності зазначається також рівень 

складності завдань сертифікаційної роботи.  

** Зазначається назва мови, якою буде надано завдання сертифікаційної роботи, 

для навчальних предметів, із яких передбачено переклад мовами корінних 

народів або національних меншин. 

*** Навпроти навчальних предметів, результати зовнішнього незалежного 

оцінювання з яких буде встановлено за шкалою 100 – 200 балів (для визначення 

конкурсного бала у процесі відбору осіб під час вступу до закладів освіти), 

зазначається «встановлюється», з яких не буде встановлено – «не 

встановлюється». 

**** Навпроти навчальних предметів, результати зовнішнього незалежного 

оцінювання з яких буде зараховано як оцінки за державну підсумкову атестацію, 

зазначається «встановлюється» та рівень вивчення навчального предмета у 

закладі освіти (за потреби).»; 

6) у додатку 6: 

у заголовку слова «завдань сертифікаційної роботи» замінити словами 

«завдань/частини завдань сертифікаційної роботи (групи однакових завдань 

різних сертифікаційних робіт)»; 

в абзаці першому слова «завдань сертифікаційної роботи» замінити 

словами «завдань/частини завдань сертифікаційної роботи (групи однакових 

завдань різних сертифікаційних робіт) (далі – рейтингові завдання)» 

доповнити додаток після абзацу першого новим абзацом другим такого 

змісту: 

«1) рейтингові завдання, за результатами яких встановлюються рейтингові 

оцінки (за шкалою 100 – 200 балів), визначаються Міністерством освіти і науки 

України разом із затвердженням переліку предметів, із яких у певному році 

проводиться зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на 

основі повної загальної середньої освіти;». 

У зв’язку з цим абзаци другий – одинадцятий вважати відповідно абзацами 

третім – дванадцятим;  

абзац третій викласти в такій редакції: 

«2) рейтингова оцінка учасника зовнішнього незалежного оцінювання 
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залежить від арифметичної суми балів за виконання однакових рейтингових 

завдань (далі ‒ тестовий бал) та розподілу учасників зовнішнього незалежного 

оцінювання за відповідними тестовими балами;»; 

в абзаці четвертому цифру «2» замінити цифрою «3»; 

в абзаці п’ятому: 

цифру «3» замінити цифрою «4»; 

після слів «оцінювання з» доповнити словами «української мови або»; 

в абзаці шостому цифру «4» замінити цифрою «5»; 

в абзаці сьомому цифру «5» замінити цифрою «6»; 

в абзаці восьмому: 

цифру «6» замінити цифрою «7»; 

після слів «роботи з» доповнити словами «української мови або»; 

в абзаці дев’ятому: 

цифру «7» замінити цифрою «8»; 

слово та цифру «підпункті 8» замінити словом та цифрою «підпункті 9»; 

в абзаці десятому цифру «8» замінити цифрою «9»; 

в абзаці одинадцятому цифру «9» замінити цифрою «10»; 

в абзаці дванадцятому: 

цифри «10» за 

мінити цифрами «11»; 

слова «з іноземних мов» замінити словами «для рейтингових завдань з 

різних іноземних мов»; 
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7) додаток 7 викласти в такій редакції: 

«Форма 

(перша сторінка) 

Додаток 7 

до Порядку проведення 

зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів 

навчання, здобутих на основі 

повної загальної середньої 

освіти  

(пункт 20 розділу VII) 

 

 

 

ВІДОМІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ 

зовнішнього незалежного оцінювання з 

 ___________________________________________________________, 
(назва навчального предмета) 

що відбулося «___» ____________ 20__ року 

Дата генерування: ________ 20__ року; кількість унесених записів: ________ 

Інформація про зміст граф відомості результатів зовнішнього незалежного 

оцінювання 

Код 

графи 
Зміст графи 

1 Номер облікового запису результату зовнішнього незалежного 

оцінювання 

2 Прізвище, ім’я, по батькові учасника зовнішнього незалежного 

оцінювання 

3 Тип, серія та номер документа, зазначеного в сертифікаті 

зовнішнього незалежного оцінювання 

4 Номер сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання 

5 Рівень складності завдань 

6 Результат зовнішнього незалежного оцінювання 

6а Набрано тестових балів із максимально можливої кількості 

6б Результат за шкалою 100 – 200 балів 
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7 Результат державної підсумкової атестації, проведеної у формі 

зовнішнього незалежного оцінювання 

7а Набрано тестових балів із максимально можливої кількості за 

завдання державної підсумкової атестації 

7б Оцінка за шкалою 1 – 12 балів 

8 
Рівень вивчення особою навчального предмета в закладі освіти (за 

потреби для осіб, які проходять державну підсумкову атестацію) 

 

Службова інформація: __________________________________________ 

Примітка. Графа 5 зазначається в таблиці за наявності різних рівнів складності 

завдань сертифікаційної роботи з певного навчального предмета. Графа 6 (6а та 

6б) не зазначається в таблиці, якщо встановлення результатів з відповідного 

навчального предмета за шкалою 100 – 200 балів не передбачено. Графа 7 (7а та 

7б) не зазначається в таблиці, якщо встановлення результатів з відповідного 

навчального предмета за шкалою 1 – 12 балів не передбачено. Графа 8 

зазначається в таблиці, якщо встановлення результатів державної підсумкової 

атестації, проведеної у формі зовнішнього незалежного оцінювання, 

здійснюється залежно від рівня вивчення навчального предмета в закладі освіти.  
 

(інші сторінки) 

1 2 3 4 5 
6 7 

8 
6а1 6б2 7а3 7б4 

          

          

          

Примітка. Графа 5 зазначається в таблиці за наявності різних рівнів складності 

завдань сертифікаційної роботи з певного навчального предмета. Графа 6 (6а та 

6б) не зазначається в таблиці, якщо встановлення результатів з відповідного 

навчального предмета за шкалою 100 – 200 балів не передбачено. Графа 7 (7а та 

7б) не зазначається в таблиці, якщо встановлення результатів з відповідного 

навчального предмета за шкалою  

1 – 12 балів не передбачено. Графа 8 зазначається в таблиці, якщо встановлення 

результатів державної підсумкової атестації, проведеної у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання, здійснюється залежно від рівня вивчення навчального 

предмета в закладі освіти.  
______________ 
 

1 Якщо особа не взяла участі в зовнішньому незалежному оцінюванні або 

результат було анульовано, проставляється умовне позначення «***». 
 

2 Якщо особа не взяла участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, робиться 

запис «не з’явився(лася)»; якщо результат особи було анульовано, робиться 

запис «анульовано». 
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3 Якщо особа не взяла участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, 

проставляється умовне позначення «***»; якщо результат особи було 

анульовано, виставляється тестовий бал із значенням «0»; якщо особа не 

складала державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного 

оцінювання, проставляється умовне позначення «***». 
 

4 Якщо особа не взяла участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, робиться 

запис «не з’явився(лася)»; якщо результат особи було анульовано, виставляється 

оцінка за державну підсумкову атестацію, яка відповідає тестовому балу із 

значенням «0»; якщо особа не проходила державної підсумкової атестації у 

формі зовнішнього незалежного оцінювання, проставляється умовне позначення 

«***».»; 

 

8) додаток 8 викласти в такій редакції: 

 

«Форма Додаток 8 

до Порядку проведення 

зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів 

навчання, здобутих на 

основі повної загальної 

середньої освіти  

(пункт 20 розділу VІІ) 

 

 

 

ВІДОМІСТЬ 

результатів державної підсумкової атестації за 

освітній рівень повної загальної середньої 

освіти, проведеної у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання, № ________ 

  з _______________, що відбулася ______ 20__ р. 

  (назва навчального предмета) 

(укладено на підставі відомості результатів 

зовнішнього незалежного оцінювання з ________) 

 

__________________________________________________________________ 
(найменування закладу освіти) 

__________________________________________________________________ 
(район, місто, область) 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ* 

 
№ 

з/п 
Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

Тип, серія та 

номер 

документа, 

Номер 

облікового 

запису у 

Набрано 

тестових 

балів із 

Оцінка за 

державну 

Рівень 

вивчення 
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учасника 

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання 

зазначеного 

у 

сертифікаті 

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання 

відомості 

результатів 

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання 

максимально 

можливої 

кількості за 

завдання 

державної 

підсумкової 

атестації 

підсумкову 

атестацію 
навчального 

предмета 

       
______________ 

 

* До відомості внесено інформацію про осіб, які з’явилися для проходження 

державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання. 

 

Примітка. Графа «Рівень вивчення навчального предмета» зазначається в 

таблиці, якщо встановлення результатів державної підсумкової атестації, 

проведеної у формі зовнішнього незалежного оцінювання, здійснюється залежно 

від рівня вивчення навчального предмета в закладі освіти.  

 

Назва посади керівника 

Українського центру  

оцінювання якості освіти      (зображення підпису керівника)         

_____________ 

                           (ініціали, прізвище) 

 

 

(зображення відбитка  

печатки Українського центру 

оцінювання якості освіти) 

СЛУЖБОВИЙ  

ШТРИХ-КОД  
 

        »; 
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9) додаток 9 викласти в такій редакції: 

 

«Форма 

(перша сторінка) 

Додаток 9 

до Порядку проведення 

зовнішнього незалежного 

оцінювання результатів 

навчання, здобутих на основі 

повної загальної середньої 

освіти  

(підпункт 1 пункту 22 розділу 

VІІІ) 

 

 

 

ВІДОМІСТЬ ЗМІН РЕЗУЛЬТАТІВ 
зовнішнього незалежного оцінювання за підсумками розгляду апеляційних 

заяв учасників зовнішнього незалежного оцінювання на засіданні апеляційної 

комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти 

 

Підстава: протокол засідання апеляційної комісії при Українському центрі 

оцінювання якості освіти від __ _______ 20___ р. № ________ 

Кількість унесених записів: __________ 

 

Інформація про зміст граф відомості змін результатів зовнішнього незалежного 

оцінювання 

Код 

графи 
Зміст графи 

1 
Номер облікового запису зміненого результату зовнішнього 

незалежного оцінювання 



ПРОЄКТ 

 

2 
Прізвище, ім’я, по батькові учасника зовнішнього незалежного 

оцінювання 

3 
Тип, серія та номер документа, зазначеного в сертифікаті зовнішнього 

незалежного оцінювання 

4 Номер сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання 

5 Назва навчального предмета 

6 Рівень складності завдань 

7 Дата проведення зовнішнього незалежного оцінювання 

8 Результат зовнішнього незалежного оцінювання 

8а Набрано тестових балів із максимально можливої кількості 

8б Результат за шкалою 100 – 200 балів 

9 
Результат державної підсумкової атестації, проведеної у формі 

зовнішнього незалежного оцінювання 

9а 
Набрано тестових балів із максимально можливої кількості за завдання 

державної підсумкової атестації 

9б Оцінка за шкалою 1 – 12 балів 

10 
Рівень вивчення особою навчального предмета в закладі освіти (за 

потреби для осіб, які проходять державну підсумкову атестацію) 

11 

Номер облікового запису результату зовнішнього незалежного 

оцінювання у відомості результатів зовнішнього незалежного 

оцінювання, який змінено 

 

Примітка. Графа 6 зазначається в таблиці за наявності різних рівнів складності 

завдань сертифікаційної роботи з певного навчального предмета. Графа 8 (8а та 

8б) не зазначається в таблиці, якщо встановлення результатів з відповідного 

навчального предмета за шкалою 100 – 200 балів не передбачено. Графа 9 (9а та 

9б) не зазначається в таблиці, якщо встановлення результатів з відповідного 

навчального предмета за шкалою 1 – 12 балів не передбачено. Графа 10 

зазначається в таблиці, якщо встановлення результатів державної підсумкової 

атестації, проведеної у формі зовнішнього незалежного оцінювання, 

здійснюється залежно від рівня вивчення навчального предмета в закладі освіти.  
 

(інші сторінки) 

 

1 2 3 4 5 6 7 
8 9 

10 11 
8а1 8б2 9а3 9б4 

             

             

             
Примітка. Графа 6 зазначається в таблиці за наявності різних рівнів складності завдань 

сертифікаційної роботи з певного навчального предмета. Графа 8 (8а та 8б) не зазначається в 

таблиці, якщо встановлення результатів з відповідного навчального предмета за шкалою 100 

– 200 балів не передбачено. Графа 9 (9а та 9б) не зазначається в таблиці, якщо встановлення 
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результатів з відповідного навчального предмета за шкалою  

1 – 12 балів не передбачено. Графа 10 зазначається в таблиці, якщо встановлення результатів 

державної підсумкової атестації, проведеної у формі зовнішнього незалежного оцінювання, 

здійснюється залежно від рівня вивчення навчального предмета в закладі освіти. 

______________ 
 

1 Якщо особа не взяла участі у зовнішньому незалежному оцінюванні або 

результат було анульовано, проставляється умовне позначення  «***». 

 
2 Якщо особа не взяла участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, робиться 

запис «не з’явився(лася)»; якщо результат особи було анульовано, робиться 

запис «анульовано». 

 
3 Якщо особа не взяла участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, 

проставляється умовне позначення «***»; якщо результат особи було 

анульовано, виставляється тестовий бал із значенням «0»; якщо особа не 

проходила державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного 

оцінювання, проставляється умовне позначення «***». 

 
4 Якщо особа не взяла участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, робиться 

запис «не з’явився(лася)»; якщо результат особи було анульовано, виставляється 

оцінка за державну підсумкову атестацію, яка відповідає тестовому балу із 

значенням «0»; якщо особа не проходила державної підсумкової атестації у 

формі зовнішнього незалежного оцінювання, проставляється умовне позначення 

«***».»; 
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10) додаток 10 викласти в такій редакції: 

 

 

«Форма Додаток 10 

до Порядку проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання результатів 

навчання, здобутих на основі повної 

загальної середньої освіти 

(підпункт 3 пункту 22 розділу VІІІ)  

 

 

ВІДОМІСТЬ  

результатів розгляду апеляційних заяв 

учасників зовнішнього незалежного 

оцінювання  

 (укладено на підставі Протоколу засідання 

апеляційної комісії при Українському центрі 

оцінювання якості освіти  

від _______ 20__ р. № ______)  

____________________________________________________________________

___ 
(найменування закладу освіти) 

____________________________________________________________________

___ 
(район, місто, область) 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ, 

встановлені апеляційною комісією при Українському центрі оцінювання 

якості освіти 
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№ 

з/п 

Прізвище, 

ім’я,  

по батькові 

Тип, серія та 

номер 

документа, 

зазначеного 

у сертифікаті 

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання 

Назва 

навчальног

о предмета 

державної 

підсумкової 

атестації; 

рівень 

вивчення 

(за потреби 

Номер 

обліковог

о запису у 

відомості 

результаті

в або 

відомості 

змін 

результаті

в 

Набрано 

тестових 

балів із 

максимально 

можливої 

кількості за 

завдання 

державної 

підсумкової 

атестації 

Оцінка 

за 

державн

у 

підсумко

ву 

атестаці

ю 

       

 

Назва посади керівника 

Українського центру  

оцінювання якості освіти      (зображення підпису керівника)         

_____________ 

                           (ініціали, прізвище) 

 

 

 

(зображення відбитка  

печатки Українського центру 

оцінювання якості освіти) 

СЛУЖБОВИЙ  

ШТРИХ-КОД  
 

         ». 

 
 

Генеральний директор  

директорату шкільної освіти    Андрій ОСМОЛОВСЬКИЙ 

 


